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Een samenloop van omstandigheden: ditmaal een nieuwsbrief met het accent op mannen. Mannen van 

formaat, dat wel, met een hart voor Hospice Egmond. Zo startten we met een Vriendenkring en daar meldde 

een enthousiaste man zich als eerste lid. Welkom!  

Op woensdagmorgen 19 augustus gaan we - kleinschalig en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften 

- flyeren bij de drie supermarkten in de Egmonden: AH, Dekamarkt en Jumbo. Zien we je daar?  

 

 

Hij maakte al 53 jaar deel uit van de communiteit van 

de Sint Adelbertusabdij in Egmond-Binnen, en is nu in 

juni jl. benoemd tot abt. Het stemt hem vooral tot 

dankbaarheid: ‘Het is een acte van vertrouwen van 

de communiteit, het is daarmee ook een opdracht. Je 

vraagt jezelf af: ‘Is dat hetgeen de Heer van me 

vraagt? Ik had geen geldige reden om ‘nee’ te 

zeggen. 

’En nu is de uitdaging dus om nieuwe taken te doen, 

oude taken te laten, prioriteiten stellen en leiding te 

geven?’ 

‘Ja, je bent als abt de vader van de broeders en je 

draagt de zorg voor hun geestelijk welzijn. Je bent ook een voorbeeld, leeft in het ritme van diensten en 

gebeden, je moet en wil de leidsman zijn voor de monniken die nog in vorming zijn, je verzorgt preken en 

conferenties, je biedt een luisterend oor aan wie dat nodig heeft, ook buiten de Abdij. In de regio zijn veel 

minder priesters dan vroeger, dus de eenlingen die er zijn in omliggende parochies willen soms ook graag een 

gesprek voeren. En de dag is niet van elastiek. Ik ervaar het wel als een penitentie dat ik geen tijd meer heb 

voor het koken, bakken of jam maken’. 

Uw interviewer moest onmiddellijk denken aan de heerlijke mosterd-peper Abdijkaas die broeder Thijs nog 

samen met kaasboerderij De Franschman ontwikkelde, maar de aandacht moet natuurlijk niet die kant 

uitgaan…. 

‘Ik ben opgegroeid in een klassiek groot katholiek gezin in Roermond. En ik werd dus, passend in de traditie 

binnen de kerk achtereenvolgens misdienaar, acoliet en ook nog koster. Maar de eerste aanzet voor een later 

leven als monnik, kreeg ik toch door een reis met mijn vader en broer naar een heeroom die in Luxemburg 

aalmoezenier was voor jonge boeren en tuinders. Onderweg deden we de Abdij van Rochefort aan, en daar 

kregen we een indrukwekkende rondleiding door het slot. Daar werd ik getroffen door de stilte die er sprak. Ik 
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werd geraakt, geïnspireerd. Na die reis ging ik naar het gymnasium, en na 4 gym verhuisde ik naar het 

kleinseminarie Rolduc. In die tijd was het daar veel vrijer dan thuis, met veel aandacht voor cultuur. En daar 

koos ik voor een leven van studie, gebed, onderdeel zijn van een gemeenschap, maar ook de handen 

gebruiken, de kost verdienen. Ik koos voor het leven van een monnik, niet voor dat van een priester.’ 

‘Gericht op de buitenwereld?’ 

‘Nou nee, onze congregatie hoorde tot 1967 nog tot een Franse, contemplatieve orde, eigenlijk een gesloten 

orde. Maar daarna ontwikkelden we ons tot de Benedictijner monniken zoals die nu nog zijn, gericht op de 

combinatie van gebed en werken. Wij geven hier in de Abdij ook aan anderen een plaats van gebed en 

ontmoeting, van bezinning, rust en stilte. We ontvangen dus veel gasten en hebben een heel 

bezinningsaanbod, met lezingen, wandelingen, stilteretraites en cursussen. 

‘Voelt u zich verbonden met de Egmondse gemeenschap?’ 

‘Natuurlijk, zeker nu in Egmond-Binnen de parochiekerk gesloten moest worden. Betrokkenheid is er zeker, 

ook andersom. De scholieren die vroeger activiteiten hadden in en om de parochiekerk, wenden zich nu tot 

ons. Mooi, zo vormen zich nieuwe banden.’ 

‘Hoe kijkt u naar het feit dat er nu binnen de Egmonden een hospice wordt gerealiseerd?’ 

‘Van harte positief. Onze Broeder Pieter Jacob heeft een paar jaar geleden de laatste maanden van zijn leven 

in het Hospice Alkmaar doorgebracht. Wij konden hem in huis niet meer verzorgen en hij wilde ons niet langer 

belasten. Het bleek voor hem en voor ons een zegen. We gingen er heel vaak naar toe. Dat konden we goed 

regelen. Maar hoe dichter bij huis, hoe prettiger dat is. Bovendien ontmoet je in die dorpse setting ook sneller 

de verbondenheid. Jullie krijgen toch ook sympathie, medeleven, vrijwilligers, donaties. Daar voel je ook 

gemeenschapszin. En die moet je voeden. Als het in de toekomst nodig is, zal een van onze broeders 

misschien ook gebruik maken van de rust en de ruimte die een hospice biedt voor een goed en sereen 

afscheid van het leven. Als het hier in huis niet meer gaat, dan is een bijna-thuis-huis in Egmond een hele 

mooie oplossing. Ik wens Hospice Egmond een goede start.’  

 

 

 

Hij las de oproep voor vrijwilligers van Hospice Egmond. Spontaan meldde 

hij zich aan. ‘Ik voelde me zo aangesproken en geroepen om iets te gaan 

doen voor het hospice dat gebouwd ging worden in De Egmonden. Sowieso 

vind ik het instituut van hospices sympathiek. Het appelleert aan de 

romantische idee dat er om hospices hangt: mensen rust en ruimte geven 

voor een waardig afscheid van het leven. Het is misschien wel een voorrecht 

als je in die fase van betekenis kan zijn.’Aan het woord is Ruud Osborne (59) 

uit Bergen. 

‘Dus ja, gemotiveerd tot op het bot, meldde ik me voor een gesprek bij de 

twee vrouwen die alle vrijwilligers langs zich zagen trekken. Het was een 

goed gesprek, maar tegelijk drong het toen pas goed tot me door dat ik al 

zo’n druk pakketje op mijn schouders had liggen. Ik heb een drukke praktijk 

als jeugdcoach en therapeut voor kinderen met dwangneuroses en/of angststoornissen, bovendien ben ik 

coördinator van zorgcollectief Berkeley in Bergen. Hier werken verschillende zelfstandigen op het terrein van 

jeugdzorg, psychotherapie, GGZ-specialisten, acupunctuur, yoga, meditatie en aanverwante zaken op 

spiritueel gebied naast en soms met elkaar. Bovendien verhuren we onze ruimte in de weekenden ook aan 

andere spirituele initiatieven op het gebied van dans, muziek, meditatiecursussen, lezingen, enz. Twee fijne, 

drukke banen, maar ik ben ook nog vader van een gezin met drie opgroeiende pubers. En ik schrijf boeken en 
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poëzie. Eigenlijk een meer dan vol bestaan. Dus ik heb me voorlopig weer even teruggetrokken uit het 

vrijwilligersbestand. Ik moet zoiets misschien later doen, als er wat meer rust en balans in mijn eigen leven is.’ 

‘En toen kwam daar de aankondiging van de start van de Vriendenkring Hospice Egmond?’ 

“Zo is het. Een andere manier om mijn verbondenheid met een hospice in mijn directe omgeving vorm te 

geven. Ik vind een jaarlijkse bijdrage van € 15,- een mooie uitnodiging. Ik heb me onmiddellijk gemeld.’ 

‘Je was de eerste, we waren blij verrast.’ 

‘Ik hoop en neem aan dat er meer mensen lid gaan worden van deze Vriendenkring. Wat willen jullie 

bereiken? 

‘We merken dat er heel veel sympathie, steun en betrokkenheid is van de inwoners van de Egmonden en 

omgeving, maar ook dat er nog veel onbekendheid is over wat een hospice wel en niet kan betekenen. En de 

ervaring van bestaande hospices leert dat de naasten van gasten een vorm zoeken om hun waardering voor en 

de band met zo’n bijna-thuis-huis tot uitdrukking te brengen. In die behoefte aan een band hopen we te 

voorzien. Voorlopig zijn we van plan om leden van onze Vriendenkring te voorzien van informatie en hen ook 

uit te nodigen voor een jaarlijkse lezing.’ 

‘Oké, goed plan. Veel succes.’  

Ook lid worden van de Vriendenkring Hospice Egmond? Kijk op www.hospice-egmond.nl of bel 0646492141.  

 

 

 Hij is een geboren en getogen Hoever, voelt zich zeventig, maar is toch 

echt al 82 jaar, maar ‘still going strong’. 

 

Jan is één van de mensen die zich op het roemruchte Blarenbal van 2019 

enthousiast meldde als vrijwilliger voor het Hospice Egmond. Als metselaar 

en stukadoor wel te verstaan. We hebben hem daarom natuurlijk met 

open armen ontvangen.  

In mei ging hij voor het eerste deel van de klus bij het hospice aan de slag. 

Op dit moment wacht hij af tot al het werk voor de vloeren, de diverse 

installaties en leidingen gereed is, dan is het voor hem en een andere 

stukadoor tijd voor de tweede ronde. 

Zijn agenda loopt daarna weer aardig vol, want hij doet ook nog ander 

vrijwilligerswerk. Zo zorgt hij binnen de Prins Hendrikstichting voor de tuin 

van de gesloten afdeling De Karveel. Hij ziet het als een tegenprestatie voor de buitengewoon goede zorg die 

zijn overleden vrouw daar heeft gekregen. Maar ook draait hij mee binnen de onderhoudsclub van de RK kerk 

in Egmond aan den Hoef. En dan is daar nog zijn muzikale leven. Dat begon zestig jaar geleden bij Lamoraal en 

nog steeds is hij daar actief op de bastuba. Met datzelfde instrument speelt hij op de dinsdagen mee in een 

dagorkest te Castricum.  

‘Gelukkig heb ik nog een berg energie’ zegt hij, ‘want ik vind het belangrijk om ook genoeg tijd en aandacht te 

besteden aan mijn drie kinderen en zeven kleinkinderen. Dat hebben mijn vrouw en ik altijd gedaan en dat 

hou ik graag vol. Trouwens, één van de kleindochters komt me elke week één middag helpen om het huis op 

orde te houden, heel fijn om dat samen te doen. En voor de rest heb ik gelukkig ook geleerd om af en toe 

‘nee’ te zeggen. Maar dat hospice, daar heb ik met volle overtuiging ‘ja’ tegen gezegd. Net trouwens als één 

van mijn kleinzonen, Nick. Er werken mensen van alle generaties als vrijwilliger mee. Mooi dat het van de 

grond is gekomen. Egmond mag er trots op zijn.’ 

VRIJWILLIGER:  
MEESTER-METSELAAR JAN PEETOOM (82) UIT EGMOND AAN DEN HOEF 

http://www.hospice-egmond.nl/


 

 

 

 

 

 

Jessica Zwart leidde eind juli burgemeester Peter Rehwinkel met gepaste trots rond in Hospice Egmond in 

aanbouw. De laatste keer dat ze er was stond ze nog in één grote ruimte, en deze dag kon ze de contouren 

van de drie ruime gastenkamers met een eigen douche- en toiletruimte, de grote familiekamer, een 

reservekamer en verschillende werkruimten laten zien. Er wordt hard gewerkt aan de afbouw en dat gaat 

voorspoedig. Coördinator Cor Tervoort sr is een tevreden mens, zeker nu hij samen met een andere 

vrijwilliger, net als Cor ook van oorsprong een professionele timmerman, aan de slag kon.  

Veel woorden hebben de mannen niet nodig, ze begrijpen met een enkele blik waar er even een handje extra 

nodig is. En zo verrezen de wanden in de ruimte, werden er kozijnen gesteld, werden er koven voor de 

gordijnen aangebracht, komen er schuifdeuren naar de badkamers, waar men makkelijk met de rolstoel straks 

binnen kan rijden, worden er verlaagde plafonds gemaakt, verdwijnen er buizen, leidingen en brandwerende 

materialen uit het zicht. ‘Een gouden koppel dat 

bergen heeft verzet’ fluisterde Jessica de 

burgemeester toe. Tijd om de man naast Cor 

Tervoort even aan de lezers voor te stellen. 

Zijn naam is Nico Commandeur, en hij woont 

eigenlijk nog maar net in Egmond aan den Hoef. Hij 

heeft een eigen aannemerij gehad in Limmen, en 

kreeg de kans een ídeale, ruime stek in ‘Egmond 

Hoef’ te kopen. Bij wijze van inburgering leek het 

hem goed in te tekenen voor vrijwilligerswerk in zijn 

nieuwe woonplaats. Dat werd het timmerwerk bij 

de afbouw van het hospice. En ook voor hem gold: 

‘het is een genoegen om met een andere vakman 

samen goed en nauwkeurig werk af te leveren.’ 

 
    

 

Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond. 

Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl. 
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23 juli werkbezoek  

burgemeester Rehwinkel 

 

Buizen, wanden, kozijnen Werkvoorraad 

 

Wij zetten ze daarom hier en nu graag in een lijstje: Cor 

en Nico samen. 
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